
َنُكْم   قال اهللا تعاىل: (( :الطالب يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايـَْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى َفاْكتُُبوُه َوْلَيْكُتْب بـَيـْ
الِذي َعَلْيِه اْلَحق َوْلَيتِق اللَه رَبُه َوَال َكاِتٌب بِاْلَعْدِل َوَال يَْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلَمُه اللُه فـَْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل 

فـَْلُيْمِلْل َولِيُه بِاْلَعْدِل يـَْبَخْس ِمْنُه َشْيًئا فَِإْن َكاَن الِذي َعَلْيِه اْلَحق َسِفيًها َأْو َضِعيًفا َأْو َال َيْسَتِطيُع َأْن يُِمل ُهَو 
اِلُكْم فَِإْن َلْم َيُكونَا رَُجَلْيِن فـََرُجٌل َواْمَرَأتَاِن ِممْن تـَْرَضْوَن ِمَن الشَهَداِء َأْن َتِضل َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رِجَ 

َر ِإْحَداُهَما اْألُْخَرى َوَال يَْأَب الشَهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا َوَال َتْسَأُموا َأْن َتْكُتُبوهُ  ِبيًرا ِإَلى َصِغيًرا َأْو كَ  ِإْحَداُهَما فـَُتذَك
  )) َأَجِلهِ 

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل: (( بس : الشيخ
  )) مسمى فاكتبوه

  أظن أننا انتهينا من كل شيء فيما سبق من املناقشة والفوائد ؟ طيب .

يف كتاب اهللا آية كما تشاهدون يف املعامالت بني اخللق؛ وأقصر هذه اآلية الكرمية أطول آية يف كتاب اهللا، وهي  

))ألا ستة أحرف؛ أي نعم؛ ال احلروف اهلجائية هذه أظن فيها أقصر من طه، ن ؛ ص؛ لكن ثم نظر  ؟ ((

))؛ وأمجع آية  ثم نظر))؛ إذا أطول آية آية الدين، وأقصر آية (( ثم  نظر نريد احلروف غري اهلجائية (( 

  اهلجائية كلها آيتان يف القرآن فقط، آيتان يف القرآن مجعتا مجيع احلروف اهلجائية للحروف

  ))محمد رسول اهللا . . ((  :الطالب

)) إىل آخر اآلية هذه مجعت مجيع حروف اهلجائية؛ نعم محمد رسول اهللا . . عم هذه واحدة (( : نالشيخ 

  الثانية ؟

  )) ثم أنزل عليكم (( : الطالب 

)) هذه فيها مجيع احلروف اهلجائية؛  من بعد الغم أمنة نعاسا )) يف آل عمران ((ثم أنزل عليكم ((  نعم:الشيخ

  لكن اآلية اليت معنا مع طوهلا ال تشتمل على مجيع حروف اهلجائية .

)) سبق لنا أن تصدير احلكم بالنداء يدل على يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين يقول اهللا عزوجل: (( 

لعناية به؛ ألن النداء للتنبيه وال ينبه إال  على شيء هام؛ وتقدم لنا أيضا أنه إذا وجه اخلطاب للمؤمنني فإن فيه ا

  فوائد؛ أوال اإلغراء واحلث كأنه يناديهم بصفة إميام الذي حيملهم على امتثال األمر واجتناب النهي

  تزام ذا من مقتضيات اإلميانلثانيا: أن اال 



ذكر عن ين املخالفة فيه مما ينقص اإلميان؛ هذه ثالث فوائد فيما إذا وجه اخلطاب إىل من؟ إىل املؤمنني؛ و ثالثا: أ 

-  يعين استمع هلا - إذا قال اهللا تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال: ( 

  ) . فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه

)) واإلميان يف اللغة أخص من التصديق؛ ألنه إميان تقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم يقول اهللا تعاىل: (( 

)) إذا اإلميان شرعا هو اإلقرار املستلزم للقبول  يا أيها الذين آمنواآمنت له، واملخرب به تقول: آمنت به نعم؛ (( 

سنة أو ما أشبه  هذا كم أيضا؛ أقبل أن هذا فرض أو أنول احلواإلذعان؛ للقبول قبول أيش؟ قبول اخلرب وقب

رسالة بذلك؛ واإلذعان يعين االستسالم واالنقياد؛ فمن صدق بدون قبول فليس مبؤمن؛ فأبو طالب مثال مصدق 

  مؤمنا ألنه مل يقبل ومل يذعن .يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم لكن مل 

)) هذه تدل على فعل واقع تداينتم )) ((  ين إلى أجل مسمى فاكتبوهيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بد ((

ق على الدين تقاتل وختاصم وما أشبه ذلك؛ أي إذا داين بعضكم بعضا؛ واملداينة تطلو ...من اثنني مثل تشارك و

        )؛ فلهذا أكد بقوله:  كما تدين تدان) و(  من صنع إليكم معروفا فكافئوهت ( آاملعروف وعلى املكاف

يتنزل عليه  عليهت؛ يعين إذا أعطيتك وأعطيتين هذا مداينة ألين عملت وكوفئت و آ)) حىت خيرج املكاف بدين ((

الذمة؛ يعين إذا يف )) رفع هذا االحتمال وصار املراد ما يثبت بدين  قوهلم: كما تدين تدان؛ لكن ملا قال: ((

الذمة وضده العني؛ فإذا بعتك هذه احلقيبة ذا املسجل هذا  يفتعاملتم معاملة فيها دين والدين كل ما يثبت 

دين ؟ هذا عني ليس بدين؛ وإذا بعتك هذه احلقيبة بعشرة رياالت مل أعينها فهذا عني ودين؛ املبيع غري دين وإال 

ع الذي )) إذا الدين كلما ثبت يف الذمة فهو دين؛ مثن املبيإذا تداينتم بدين  عني والثمن دين؛ طيب يقول: ((

مل يعني دين؛ األجرة دين؛  القرض دين؛ الصداق دين؛ املهم كل ما ثبت يف الذمة فإنه دين؛ خالفا ملفهوم الدين 

عند العامة، عند العامة أن الدين هو التورق وليس كذلك بل التورق فرد من أفراد الديون؛ فالدين إذا كل ما ثبت 

  ض، قرض يعين سلف، أو غري ذلك.قر  صداق أو يف الذمة من مثن مبيع أو أجرة أو

)) يعين مسمى غاية احملدودة، األجل الغاية اليت ينتهي إليها الشيء؛ (( إىل )) أي إلى أجل مسمى  وقوله: ((

هذا أجل مسمى وإال ال؟ مسمى؛ معني حمدود مثل: بعت عليك هذا الشيء بعشرة رياالت إىل شهر رجب؛ 

) هل يفيد؛ يفيد أمرين: أنه قد يكون الدين إىل غري أجل؛ وقد ) إلى أجل مسمى مسمى بالشهر؛ وقوله: ((

مسمى؛ قد يكون إىل غري أجل مثل إذا قلت: بعتك هذا الشيء بعشرة رياالت، هذا غري يكون الدين إىل أجل 

دين ولكنه غري مؤجل، غري مؤجل؛ أجل غري مسمى بعتك هذا الشيء بعشرة رياالت إىل قدوم زيد، هذا مؤجل 

  مؤجل؟وإال غري 



  مؤجل: الطالب 

  بأجل مسمى وإال غري مسمى ؟ مؤجل: الشيخ 

  غري مسمى :الطالب

غري معلوم؛ ألننا ما ندري مىت يقدم قد يقدم بعد يوم وقد يقدم بعد سنة وقد يقدم بعد هذا غري مسمى : الشيخ 

وقت احلصاد معروف،  عشر سنوات وقد ال يقدم؛ طيب بعتك هذا الشيء إىل وقت احلصاد؛ معلوم ؟ أي

  حصاد الزرع؛ لكن هل هو معني وإال غري معني؟ 

  معني؛: الطالب

اختلف العلماء يف هذا منهم من يقول: إنه غري معني؛ ألن احلصاد فيه شيء من اجلهالة؛ قد يكون بني : الشيخ 

أنه إذا اختلف أول احلصاد وآخرهم شهر أو أكثر فيكون هذا فيه جهالة فال يصح؛ ولكن الصحيح أنه يصح و 

كان الناس  الناس هذا االختالف فينظر الوسط ألن هذا هو ظاهر حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما: (
) ومعلوم أن البائع بائع الثمر مىت يعطي املبيع وقت اجلذاذ، ووقت اجلذاذ   يسلفون في الثمار السنة والسنتين

   .أي نعم  كوقت احلصاد

)) وهذا كما  فاكتبوه )) (( إذا )) الفاء هنا رابطة للجواب؛ أي جواب؟ جواب الشرط يف (( فاكتبوه يقول: ((

سبق لنا يف أصول الفقه أن األمر  تشاهدون أمر، أمر وهذا األمر هل هو للوجوب أو لالستحباب أو لإلرشاد؟

وهو رأي اجلمهور إنه على  ؟ األصل أنه على األول؛ وقيل: الستحباب واإلرشاد فعلى أيها حيملليأيت للوجوب و 

وليس فيها ظلم؛ ولكن الثاين؛ وقيل: إنه لإلرشاد؛ ألن هذا توجيه إىل معاملة، فيها حفظ حق اإلنسان فقط 

اهللا به فإنه  هالذين قالوا هذا لالستحباب قالوا هذا أدىن ما نقول يف األمر؛ وإذا كان حلفظ حق اإلنسان وقد أمر 

ملا قد  إنه للوجوب قالوا ألن يف هذا درءقد يكون لالستحباب واإلنسان منهي عن إضاعة املال؛ والذين قالوا 

حيصل بالنسيان؛ ألنه إذا مل يكتب صار عرضة للنسيان وإذا حصل النسيان صار هناك نزاع وخصومة تؤدي إىل 

اء بني املسلمني حمرمة؛ فكل ما يكون سببا هلا يكون حمرما؛ وهلذا العداوة والبغضاء بني املسلمني؛ والعداوة والبغض

  علل اهللا حترمي اخلمر وامليسر مباذا يا ؟ مباذا ؟ علل شرب اخلمر 

  ))  رجس من عمل الشيطان ((: الطالب

))؛ على كل  إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر مث قال: ((: الشيخ

فإن أمن بعضكم بعضا  ل األصل الوجوب؛ ولكن اجلمهور قالوا إنه لالستحباب واستدلوا لذلك بقوله: ((حا



)) أي اكتبوا  فاكتبوه (( ))  وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل الكالم عليه يف الفوائد؛ قال: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته

  الدين.

)) الالم هذه لألمر؛ ولكن املعروف أن  وليكتب ()) ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل وال يأب كاتب. . . ((

)) وهنا ليست مكسورة ملاذا يا عبد الرمحن ؟  لينفق ذو سعة من سعته الم األمر تكون مكسورة كقوله تعاىل: ((

  بعد الواو: الطالب

  إذا جاءت بعد الواو ومث ويش بعد؟ بعد الواو: الشيخ 

  والفاء: الطالب 

وليكتب بينكم كاتب  األمر بعد هذه احلروف الثالثة فإا تسكن؛ قال: (( إذا جاءت الم والفاء :الشيخ
)) نكرها ليبني أنه يكفي أحد الكتاب؛ يعين أحد من الكتبة أي واحد يكتب؛ ولكن قال:  كاتب )) (( بالعدل

؛ والكاتب )) العدل هو االستقامة، واالستقامة يف اخلرب هو الصدق؛ واالستقامة يف احلكم ضد اجلور بالعدل ((

ذا أمانة وذا علم و إذا خمرب ألنه سيكتب وهو يف احلقيقة أيضا حاكم؛ وهلذا البد أن يكون هذا الكاتب موثوقا 

بالكتابة الشرعية؛ ألن الكتابة الشرعية هي العدل؛ فال يكفي أن نأيت بأي واحد من السوق نقول تعال اكتب 

))  بالعدل عدال ويكتب العدل؛ وعلى هذا فنقول: ((بيننا؛ بل البد أن يكون كاتبا عدال ويكتب العدل، 

وصف يعود على الكاتب وعلى الكتابة، أن يكون الكاتب عدال وأن تكون الكتابة كذلك بالعدل وهو املطابقة 

هذه البينية بينية معاملة أي بينية معنوية أو بينية مكانية؟ هل ))  وليكتب بينكم ؛ وقوله: ((ملا جاء به الشرع

  أول :الطالب

الظاهر إنه األول يعين بينكم يف املعاملة؛ ألن املعاملة بني اثنني يكون هذا يربط بينهما؛ وقال بعض : الشيخ 

الناس إا تشمل البينية املكانية أيضا وأنه ينبغي أن يكون الكاتب حني الكتابة متوسطا بني أيش؟ املتكاتبني؛ 

كان من جانب أحدمها لكان قد خيفى عليه كالم اآلخر ألجل أن يسمع من كل منهما على السواء؛ ألنه لو  

همهم؟ أي يشوش يالبعيد، ورمبا يكون الثاين الذي بينه وبني اآلخر البعيد إذا تكلم البعيد هذا يهمهم ويش معىن 

؛ قالوا فتكون البينية هنا بينية املعاملة التعامل وهو االرتباط بني اثنني ليه، يهمهم ألجل ما يسمع هذا جيدع

   )). وليكتب بينكم كاتب بالعدل وبينية املكان؛ ((

      ؟ ويش نعربوايش امسكهذه نعرا حممد  " ال "))  كما علمه اهللا فليكتب وال يأب كاتب أن يكتب ((

  ؟  " ال "

  نافية بالفاء؟:الطالب



  نافية بالفاء؟ : الشيخ

  ناهية ؟:الطالب

  نعم؛ ما الذي أعلمك أا ناهية ؟ : الشيخ

  ألا أتت بعدها الفعل:الطالب 

  ال : الشيخ

  ألا جزمت الفعل؛:الطالب

  جزمت الفعل طيب وين الفعل ازوم ؟ : الشيخ 

  ))  وال يأب (( :الطالب 

  )) ما يف جزم، مفتوح؛ كيف ؟ يأب (( : الشيخ

  جمزوم حبذف حرف العلة :الطالب

 )) يأب )) (( وال يأب كاتب العلة وهي األلف كذا؟ طيب؛ قال: (( هذا جمزوم حبذف حرف علموك : الشيخ

)) هذه مصدرية مؤولة باملصدر؛ وحملها من  أن يكتب )) (( كاتب أن يكتب كما علمه اهللا أن ميتنع؛ ((

اإلعراب ؟ نشوفها اآلن؛ وال يأب كاتب كتابة؛ أو وال يأب الكاتب من الكتابة؟ إن كان على األول فالفعل 

وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه  متعديا بنفسه؛ وإن كان على الثاين فهو منصوب بنزع اخلافض؛ قال: ((
)) الكاف هذه للتشبيه؛ وقيل: إا للتعليل؛ فعلى األول ينهاه اهللا عزوجل أن يأىب عن الكتابة على الوجه  اهللا

ني املتعاملني؛ فال جيوز له أن ميتنع عن الكتابة  الذي علمه اهللا إياه؛ ألن اهللا عزوجل علم اإلنسان كيف يكتب ب

ه اهللا؛ هذا إذا جعلناها أيش؟ للتشبيه؛ وإن جعلناها للتعليل مكما علمه اهللا؛ بل جيب عليه أن يكتب كما عل

ه الكتابة؛ فليذكر فضل اهللا عليه وإحسانه عليه وليكن حمسنا مكاتب أن يكتب ألن اهللا عل  وال يأىب: صار املعىن

  )).وأحسن كما أحسن اهللا إليك  اد اهللا كما أحسن اهللا إليه؛ وهذا كقوله: ((إىل عب

واذكروه كما  ولكن لو قال قائل: هل الكاف تأيت للتعليل ؟ نعم؛ طيب يطلب منكم مثاال ؛ قوله تعاىل:((
  نعم؟ )) أي هلدايته إياكم؛ ويطلب منكم شاهدا من ذلك، شاهدا على ذلك من كالم ابن مالك هداكم

  شبه بكاف و به التعليل قد يعين :الطالب

   شبه بكاف و به التعليل قد يعين ؛ يعين و ا التعليل قد يقصد. : الشيخ

)) الفاء للتفريغ والالم لألمر وسكنت ألا وقعت بعد  فليكتب (())  فليكتب كما علمه اهللا طيب قوله: ((

  الفاء.



  )) ما موضعها مما قبلها ؟ فليكتب وقوله: (( 

  ...:الطالب

وال  ال، قلنا الفاء للتفريغ؛ لكن ما موقعها مما قبلها يف املعىن ؟ يعين لو قال قائل: إنه يغين عنها قوله: ((: الشيخ 
))؛ فإذا ي عن االمتناع من الكتابة فالزم ذلك أن يكتب؛ فهل نقول إا  يأب كاتب أن يكتب كما علمه اهللا

 علماء: إا من باب التوكيد؛ وقال آخرون: بل هي تأسيس وليس بتوكيد؛ ومن باب التوكيد ؟ نعم؛ قال بعض ال

أنه إذا احتمل أن يكون الكالم تأكيدا أو تأسيسا محل على  مر عليكم يف خمتصر التحرير يف أصول الفقه

إا للتأسيس؛ كيف ذلك ؟ قال: ألن النهي عن الكتابة ال  التأسيس ألن التوكيد زيادة نعم؟ فبعض العلماء يقول

يقتضي املبادرة ا؛ واألمر بالكتابة يقتضي املبادرة بذلك ألن األمر للفور كما مر يف أصول الفقه؛ فكأنه قال: ال 

يأب الكاتب وليبادر بالكتابة؛ فمثال الكاتب لو كتب بعد شهر، لو كتب بعد شهر هل يقال إا أىب أن 

توا بكرة، ائاطل يقول ملا جاءوا قال: واهللا  كتب؟ ال، امتثل؛ لكن إذا قيل: فليكتب معناه أنه يبادر بالكتابة ال ميي

يسافر، بعد  بغي، بعد يومني قال: بعد أسبوع يبعد يومنيتوا ائ بعد بكرة، بعد بكرة قالتوا ائجاءوا بكرة قال: 

)) هي  فليكتب هذا أىب وال أىب، يف النهاية كتب لكن (( بعد شهر؛ وبعد شهر كتب؛ نقولتوا ائأسبوع قال: 

  )) . فليكتب ؛ إذا هلا فائدة وإال مؤكدة ؟ نقول هلا فائدة مؤسسة وليست مؤكدة؛ قال: ((اليت تقيد هذا األمر

)) ويقال: ميلي؛ ومها لغتان فصيحتان؛ فاإلمالل  يملل )) (( وليملل الذي عليه الحق مث قال اهللا عزوجل: ((

وهي يف القرآن،  ىتقول: أمللت عليه؛ لغة عربية فصحواإلمالء مبعىن واحد؛ عرفتم؟ فتقول مثال: أمليت عليه و 

ول للكاتب )) وإال ميلل الذي له احلق ؟ الذي عليه؛ ألن الذي له احلق رمبا يق وليملل الذي عليه الحق قال: ((

يل مليون  والذي له مائة ؛ ميكن ؟ أي نعم ميكن، الذي ما خياف اهللا  ة فالنتب بأن يف ذماكتب، اك

ميكن؛ لكن الذي ميلل الذي عليه احلق؛ ألنه هو املطالب فيملي ويقول: اكتب بأنين استقرضت من فالن كذا 

تأجرت من فالن بيته بكذا وكذا كذا وكذا؛ هذا دين؛ بأنين اسبوكذا؛ هذا دين؛ ألنين اشرتيت من فالن سلعة 

   هذا دين؛ املهم أن الذي ميلي من؟ الذي عليه احلق.

)) سبحان اهللا ملا أمر اهللا عزوجل بأن الذي ميلي هو الذي عليه  وليتق اهللا ربه وال يبخس منه شيئا قال: ((

 )) يعين يتخذ وقاية من عذاب اهللا؛ فيقول الصدق؛  وليتق اهللا ربه احلق دون غريه وجه إليه أمرا ويا؛ األمر ((

)) معناه ينقص؛ ونقصان احلق إما بالكمية، وإما بالكيفية،  يبخس )) أي من احلق شيئا؛ (( وال يبخس منه ((

؛ بالكمية بأن يكون  الدين أصله مائة فيقول للكاتب يف الدين املؤجلكلمنا وإما ما مجيعا، وإما باألجل؛  

؛ كثري يا إرشاد اكتب تسعني؛ أو يكون الدين من جنس جيد فيقول اكتب متوسط بأن يف ذمته له اكتب مخسني



مائة صاع بر متوسط؛ هذا أيش؟ كيفية؛ أو يكون الدين حيل بعد سنة ويقول اكتب يف ذميت له كذا وكذا حيل 

شيئا ال يف الكمية وال يف بعد سنتني مثال؛ هذا كله خبس فال جيوز أن يبخس من عليه احلق، أن يبخس من احلق 

يف النوع ؟ أو داخل يف الكيفية؟ داخل يف الكيفية؛ النوع مثال: وال الكيفية وال أيش؟ وال يف األجل؛ ممكن نقول 

  مثال: ال الشعري جنس طيب.  املعييكون بر من احلنطة وجيعلها من 

فليملل  )) يعين ميلي؛ (( يمل (()) فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن يمل   ((
)) الذي ميلي أو الذي ميلل هو الذي عليه أو ال يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل  )) (( وليه بالعدل

احلق، صاحب احلق؛ لكن ذكر اهللا سبحانه وتعاىل أن هناك ثالث حاالت؛ ال ميلل الذي عليه احلق، وإمنا ميلل 

)) هذا يعود على التصرف يعين ما حيسن  سفيها (( )) ا أو ال يستطيع أن يملسفيها أو ضعيف وليه؛ قال: ((

التصرف سفيه؛ ميكن إذا قال الذي له احلق اكتب كذا وكذا قال طيب؛ مثال هذا السفيه الذي ما حيسن 

له صاحب التصرف كان الدين الذي يف ذمته مائة  جاءوا إىل الكاتب قال اكتب أن يف ذميت له مائة ؛ قال 

رحم اهللا رجال سمحا إذا  احلق أنت رجل كرمي ورجل طيب ورجل حبيب والرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول: (
، مادام متأخر إىل سنة خلها ا رجال) خلها مائتني ي  باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى

يء؛ فقال الذي له الدين الدين من نوع ردمائتني؛ قال اكتب مائتني؛ ويش يكون هذا؟ هذا سفيه ؛ أو كان 

اكتب جيدا؛ السفيه ميكن يكتب أليس كذلك ؟ ألنه ما حيسن التصرف؛ فنقول ال ميلي هذا السفيه، الذي ميلي 

  ويل شئونه من أب أو أخ كبري أو جد أو أم أو ما أشبه ذلك.تمن؟ وليه بالعدل، ويل السفيه بالعدل؛ والويل من ي

ضعف اجلسم أو ضعف العقل؟ كالمها، ضعف اجلسم لصغره، وضعف العقل جلنونه؛  ا)) هن أو ضعيفا (( 

  وه فهذا ال ميلل، من الذي ميلله ؟ وليه.تالذي عليه احلق صغري ما بلغ؛ أو كان كبريا لكنه جمنون أو مع

ن ميل أو مصاب بعاهة أو ال يستطيع أ س)) ال يستطيع أن ميل هو لكونه أخر  أو ال يستطيع أن يمل هو (( 

كان وزير أو رئيس أو ما أشبه ذلك؛ ولنفرض أنه رجل له دين على املألن املقام مقام هيبة وعظمة كأن يكون يف 

  رئيس الدولة، ميكن هذا وإال ما ميكن؟

  ميكن :الطالب

  أو عليه دين لرئيس الدولة؟  ميكن : الشيخ

  ما ميكن :الطالب



عليه دين لرئيس الدولة واملقام مقام هيبة وال يستطيع أن ميل ألن املقام مقام هيبة؛ من ميل؟ من وليه ؟  : الشيخ

أو  سأمام رئيس الدولة أي نعم نأيت بواحد مثله، مثل الرئيس؛ على كل حال عدم االستطاعة إما لعاهة كاخلر 

  ام مقام اهليبة ال يستطيع أن ميل كما ينبغي.ن املقألالكالم؛ أو  معه ارئ كاحلادث الذي صار ال يستطيعألمر ط

فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو ال يستطيع أن  )) طيب (( فليملل وليه بالعدل يقول: (( 
  )) حملها من اإلعراب ؟ أن يمل ( )) فيه ( يمل هو

  مفعول به؟ : الطالب

  " ؟ هو مؤول باملصدر على أنه مفعول به؛ طيب " : الشيخ

  : توكيدالطالب 

  " توكيد . هو توكيد وإال فاعل؟ ما يصلح فاعل ؟ أي نعم ال يصلح أن يكون فاعال بل " : الشيخ 

إذا كان الضمري يقدر و أو هي فهو مسترت جوازا ؟ واجلائز هو الذي إن شئت سرتت إنه فإن قال قائل: قلتم 

"  هو فاعال؛ و به قال بعض املعربني على أن ""  هو وإن شئت أبديت؛ أليس كذلك ؟ إذا يصح أن يكون "

فاعل؛ ولكن احملققني من النحويني يقولون إن قولنا مسترت جوازا أنه جيوز أن حيل حمله الظاهر وليس معناه أنه 

بل هو توكيد  جيوز أن يربز هو؛ فإذا قلت: حممد قام  مثال ال يصح أن تقول: قام هو؛ وجتعل هو الفاعل؛

ومعىن قولنا جوازا أنه حيل حمله الظاهر؛ هذا قول احملققني من أهل النحو؛ والبعض اآلخر قال  للضمري املسترت؛

جيوز أن جيعل الضمري الظاهر هذا هو الفاعل؛ واملسألة يف هذا ما هي يعين ذات أمهية كبرية يعين ما ينبين على 

  هذا اخلالف شيء كبري .

)) قلنا إنه هو  وليه ((قوعها بعد الفاء كما سبق؛ وقوله:وسكنت لو )) الالم هنا الم األمر  فليملل وليه قال: ((

)) يعين إمالء  يملل )) متعلق بـ(( بالعدل الذي يتوىل شئونه من أب أو جد أو أخ أو أم أو غريهم؛ وقوله: ((

بالعدل حبيث ال جيور على من له احلق حملاباة قريبه وال جيور على قريبه خوفا من صاحب احلق؛ بل جيب أن 

  يكون بالعدل؛ طيب العدل هنا ما هو؟ الصدق املطابق للواقع؛ فال يزيد وال ينقص.

تابة؛ على الكتابة وإال )) على أيش ؟ على الك استشهدوا )) (( واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال: ((

على الدين ؟ يعين مع الكتابة استشهد؛ واستشهد مبعىن طلب من يشهد كاستغفر طلب املغفرة، استشهد أي 

)) ومل يقل:  استشهدوا شهيدين )) هنا قال: (( واستشهدوا شهيدين من رجالكم طلب الشهادة من غريه؛ ((

طلبا ملن يكون أهال للشهادة وإال لكان يقول: واستشهدوا  ذين الرجلنيهلاثنني؛ ملاذا؟ ألجل أن يكون طلبنا 

)) أي من يكونان من أهل الشهادة، وأهل الشهادة كما عرفنا سابقا البد  شهيدين من رجالكم رجلني؛ لكن ((



)) اخلطاب  من رجالكم أن يكون مسلما بالغا عاقال عدال متكلما حافظا الشروط الستة اليت سبقت؛ وقوله: ((

  )) ومل يقل: من ذكوركم؛ ألنه البد من الشاهد أن يكون بالغا . من رجالكم (( ؛ وكلمة: للمؤمنني

  )) فرجل وامرأتان)) أي فإن مل يكونا الشاهدان رجلني ((  فإن لم يكونا رجلين ((

   ...:الطالب

واحد سبع نعم؛ ساعة عندي ميكن غلطان يقينا؛ أي  سبحان اهللا ...الكاتب وإال الذي عليه احلق؟: الشيخ

  وعشرين

  مقدمة ؟:الطالب

املغرب كم عليها اليوم ؟ نصف دقيقة؛ نصف دقيقة كم يصري هلا اآلن ؟ اآلن نصف إال دقيقة، : مقدمة الشيخ 

    عندنا تأخري ساعة .األسئلة اآلن عندي نصف إال دقيقة صح هذا مقبولة إذا يال هات 

  )) هذا اإلنسان الذي له احلق إذا كان أمينا هو ميلل ؟  يملل الذي عليه الحق ((:الطالب

  ال جيوز ، ال ميلي إال الذي عليه احلق.: الشيخ

  )) أيش الفائدة هلا ؟  ربه كلمة ((:الطالب

)) ألن  وليتق اهللا ربه ((  هذه ستأتينا إن شاء اهللا تعاىل يف الفوائد؛ لكن ال مانع أن نذكرها اآلن؛  : الشيخ

له اخللق كما مر وامللك والتدبري؛ وإذا كان له التدبري وامللك فإنه أهل أن يتقى؛ مثل قوله تعاىل يف الرب عزوجل 

  )) أي نعم.  واتقوا اهللا ربكم ال تخرجوهن من بيوتهن سورة الطالق: ((

  )) هل هي للوجوب ؟ فاكتبوه : ((قوله :الطالب

  ويش قلنا ؟: الشيخ

  ذكرنا فيها ثالثة أقوال: الطالب 

  ذكرنا فيها ثالثة أقوال : الشيخ

  الراجح؟ :الطالب

   يأتينا إن شاء اهللا يف الفوائد.: الشيخ 

  ؟...:الطالب

  ميكن إذا كان ال يعرف اللغة.: الشيخ

  ؟شهد له أوالوكل فالنا من الناس وأنا أعرف الذي له احلق واملوكل ال يعرف أذا :إالطالب

  



  رفهتع تعرف الذي له احلق وإال عليه ؟ أيهما الذي عليه أو الذي له ؟: الشيخ

  ؟ ؟شهد له أوالأ ...الذي له: الطالب 

  ما فهمت هذا: الشيخ 

  ...عند فالن دائنيل أنا : لوجاء زيد أو عمرو من الناس وقال أنا موكل زيد على مبلغ ألف  فرضنا الطالب 

  تعرف الذي قال لك هذا؟: الشيخ 

  أي نعم أعرف: الطالب 

  ل ؟تشهد لكن املوك : الشيخ 

  ما أعرف املوكل ما أعرفه: الطالب 

أيش لون تشهد على إنسان ما تعرفه ؟ هذا يف احلقيقة حقا على املوكل وحقا عليك؛ حق له ألنه رمبا : الشيخ

 ملاذاقول له تصرف يذاك فهمت؛ وحقا عليه ألجل لو أن الرجل إين موكلك يطالب ذلك أنا عندي شهود 

  تصرف؛ فلهذا البد أن تعرف املشهود له واملشهود عليه، الزم تعرفهم كلهم.

  . . ؟تشهد أجنبية يعين املقصود من املرأة الثانية: الطالب

   أي تأتينا ما وصلناها . : الشيخ

  . . . ؟ماالعلة ))  وليملل الذي عليه الحق شيخ قوله: ((: الطالب

 هك؛ لكن األصل األصل إن هذا هو الذي قولاحق لو أراد أن يكتم ما يطيع ذ عليهأيه ألن الذي  : الشيخ

  ل قوله؟ بمقبول؛ يعين عند التناكر مثال من يق

  الذي عليه احلق: الطالب

   أي نعم وهلذا صار هو الذي ميلل. : الشيخ

  نفسه ؟هو بما يكتب أو ما يعرف الكتابة غريه  ما جيد غريه من يكتبالذي عليه احلق شيخ لو : الطالب

  ويش يكتب؟ إقرار يعين ؟ : الشيخ 

  : نعم الطالب

  بأس، ما يف مانع أي ال : الشيخ

  أو الذي له احلق ما يكتبه ؟: الطالب 

جاء له قال ما ميكن يكتب ألنه فيما بعد لو حصل تناكر؛ هو خياف عليه؛ طيب بعد يومني ثالثة  :الشيخ

   ...هذا كذبجعل ينكر يقول اعطين 



  : عنده شهودالطالب

   شهود، الشهود ما هو بالزم الكتابة إذا أشهد ما هو بالزم الكتابة .عنده حقيقة إذا كان  :الشيخ

َنُكْم َكاِتبٌ  ((: الطالب  بِاْلَعْدِل َوَال يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايـَْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى فَاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتْب بـَيـْ
ِه اْلَحق َوْلَيتِق اللَه رَبُه َوْلُيْمِلِل الِذي َعَليْ  ( اصرب فليكتب قف)يَْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلَمُه اللُه فـَْلَيْكُتْب 

 َسِفيًها َأْو َضِعيًفا َأْو َال َيْسَتِطيُع َأْن يُِمل ِذي َعَلْيِه اْلَحقُه  َوَال يـَْبَخْس ِمْنُه َشْيًئا فَِإْن َكاَن الُهَو فـَْلُيْمِلْل َولِي
ْن تـَْرَضْوَن ِمَن الشَهَداِء َأْن  بِاْلَعْدِل َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم فَِإنْ  َلْم َيُكونَا رَُجَلْيِن فـََرُجٌل َواْمَرَأتَاِن ِمم

َر ِإْحَداُهَما اْألُْخَرى َوَال يَْأَب الشَهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا َوَال َتْسَأُموا َأْن َتكْ  ِإْحَداُهَما فـَُتذَك تُُبوُه َصِغيًرا َأْو َكِبيًرا َتِضل
َنُكْم ِلُكْم َأْقَسُط ِعْنَد اللِه َوَأقْـَوُم ِللشَهاَدِة َوَأْدَنى َأال تـَْرتَابُوا ِإال َأْن َتُكوَن ِتَجارًَة َحاِضَرًة  َأَجِلهِ ِإَلى  ُتِديُرونـََها بـَيـْ

    )). فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأال َتْكُتُبوَها

باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تبارك وتعاىل يف آية الدين اليت هي أطول آية يف كتاب اهللا  أعوذبس  :الشيخ

  املناقشة طيب. أ)) وهذا مبتد يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين عزوجل قال: ((

  ما املراد بالدين هنا ؟

  ...:الطالب

بعت عليك كتابا بعشرة دراهم هل هذا دين؟ كتاب هذا كتاب مثال بعشرة  يعين ما يثبت يف الذمة .إذا :الشيخ 

  دراهم ؟

  : دينالطالب

ال كتاب معني ما هو دين بعشرة درهم ؟ أعطيتك الكتاب نعم أنت ما أعطيتين دراهم؛ أقول هل هذا  :الشيخ 

   دين يدخل يف اآلية أم ال يدخل ؟ يعين قصدي يدخل يف اسم الدين أو ال يدخل ؟


